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(скорочена форма)
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Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 «ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ»

 «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ОБЛІКОВИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ



Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Конкурсна пропозиція:
«Облік, аудит і оподаткування» 

МАГІСТРАТУРА
(кваліфікація  - магістр обліку і оподаткування)

Конкурсні пропозиції:
«Облік, аудит і оподаткування» 
«Облік і аудит в міжнародному бізнесі»
«Оціночна діяльність»
«Бізнес-аналітика сучасних облікових інформаційних
систем» 

БАКАЛАВРАТ 
(кваліфікація  - бакалавр обліку і оподаткування)



Профільні дисципліни, які вивчають студенти

Бухгалтерський облік
Фінансовий облік
Управлінський облік
Аналіз господарської 

діяльності
Аудит
Програмне забезпечення 

бухгалтерського обліку
Облік за видами 

економічної діяльності
Звітність підприємств
Оподатковування

Облік і звітність в 
оподатковуванні

Облік у зарубіжних 
країнах

Контроль 
фінансово-
господарської
діяльності

Економічна 
статистика

Вступ до 
спеціальності



«ОБЛІК, АУДИТ І 
ОПОДАТКУВАННЯ»

Профільний пакет дисциплін:
 Економічний аналіз
 Облік і оподаткування діяльності малих 

підприємств
 Бюджетування податків і зборів на 

підприємстві
 Облік і оподаткування діяльності 

бюджетних установ
 Аудит оподаткування суб'єктів 

господарювання 



«БІЗНЕС-АНАЛІТИКА 
СУЧАСНИХ ОБЛІКОВИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

Профільний пакет дисциплін:
 Основи бізнес-аналізу
 Бази даних в обліковій діяльності
 Моделювання бізнес-процесів і систем
 Автоматизовані системи бюджетування і 

контролю
 Основи проектування облікових інформаційних 

систем
 Оптимізаційні методи та моделі в управлінні 

ефективністю бізнеса
 Управління бізнес-проєктами



«ОБЛІК І АУДИТ В 
МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ» 

Профільний пакет дисциплін:
 Аналітичні методи та моделі в управлінні 

міжнародними бізнес-структурами 
 Облік зовнішньо-економічної діяльності
 Система оподаткування європейських 

країн
 Облік, аналіз діяльності фінансово-

кредитних установ
 Аналіз ефективності бізнесу та бізнес-

моделей



«Оціночна діяльність» 

Профільний пакет дисциплін:

Податкова система
Нормативно-правове регулювання 
оціночної діяльності
Оціночна діяльність
Інформаційно-комунікаційне 
забезпечення оціночної діяльності
Оцінка вартості майна та бізнесу



Де може працювати фахівець з обліку і 
оподаткування

 директор фінансовий; 
 начальник контрольно-ревізійного відділу; 
 начальник фінансового відділу;
 державний аудитор;
 аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; 
 аналітик консолідованої інформації; 
 менеджер з бухгалтерського обліку; 
 бухгалтер-експерт;
 бухгалтер-ревізор; 
 консультант з податків і зборів; 
 відповідальний працівник банку;
 економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської 

діяльності; 
 консультант з економічних питань; 
 фахівець з фінансово-економічної безпеки; 
 державний податковий інспектор; 
 ревізор-інспектор податковий.



Де може працювати фахівець з обліку і 
оподаткування

Промисловість Банківська сфера Торгівля

Фіскальна 
служба

Малий бізнес Освіта та інші 
сфери



Професорсько-викладацький склад кафедри
Доктори економічних наук, професори

Кандидати економічних наук, доценти

Старші викладачі, асистенти



Наші студенти мають можливість…
… приймати участь у 

Всеукраїнських і 
Міжнародних науково-

практичних конференціях, 
Всеукраїнських студентських 

олімпіадах …

… проводити наукові 
дослідження, 

результативність яких 
проявляється надалі в участі 

кращих робіт у міських і 
Всеукраїнських конкурсах 

наукових робіт…



Навчання здійснюють викладачі з багаторічним досвідом, 
автори підручників та навчальних посібників



Контакти кафедри:

Харків, вул. Кирпичова, 2, навчальний корпус № 1, ауд. 
901.
тел. (057) 707-62-74; (057) 707-60-74
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-
analizu-ta-obliku/
EAO@khpi.edu.ua
Nataliia.Iakymenko-Tereschenko@khpi.edu.ua

Кафедра в соціальних мережах:

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/
https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tk
pzFw
https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi
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mailto:EAO@khpi.edu.ua
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